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Inskickade frågor

Bibeln lär tydligt att det är Guds vilja att en 
man och en kvinna ska gifta sig och bilda 
famlij. Den modellen har Gud lagt ner i ska-
pelsen då han skapade Adam och Eva. Ing-
enstans i Bibeln uppmanas män att gifta sig 
med flera fruar. Tvärtom, Gamla testamen-
tet inskärper ”Därför ska en man lämna 
sin far och sin mor och hålla sig till sin hus-
tru.” (1 Mos 2:24). Israels folk, precis som 
människor idag, följde inte Guds vilja utan 
gjorde det som de själva tyckte var bäst. 
Gud tillät, då likasom idag, människorna att 
göra det. 
Folken som bodde grannar med israeliterna 
hade vanligvis många fruar och israeliterna 
tog efter dem. Många fruar innebar att man 
kunde få många barn. Och en stor familj 
var viktigt att ha för att till exempel skydda 
sig mot rövare och fiender innan det fanns 
poliser.  

Hur kan de som inte hört Hur kan de som inte hört 
om Jesus bli frälsta?om Jesus bli frälsta?
Ibland händer detIbland händer det att man får en fråga som 
man inte kan hitta ett bra svar på. Vissa frå-
gor är svåra eftersom Bibeln inte verkar ge ett 
tydligt svar på dem. Det kan vara jobbigt för 
vi vill ju gärna veta! Det här är en sådan fråga. 
Vad händer med dem som dör utan att någon-
sin ha fått höra om Jesus som deras frälsare?
När vi kommer till sådana svåra frågor är det 
bra att börja med vad vi faktiskt vet, och Bi-
beln är tydlig med att Gud är ”vår frälsare 
som vill att alla människor ska bli frälsta och 
komma till insikt om sanningen” (1 Tim. 2:4). 
Gud sa detsamma genom profeten Hesekiel 
(Hes 18:23) och kanske känner du igen Jesus 
ord: ”Så älskade Gud världen att han utgav sin 
enfödde Son, för att var och en som tror på 
honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.” 
(Joh. 3:16.) Vi kan därför vara säkra på att Gud 
vill att alla ska få höra om och ta emot honom. 
Gud är inte orättvis utan full av kärlek. 

Guds folk, som levde före Jesus,Guds folk, som levde före Jesus, levde i ett för-
bund med Gud som Gud hade ingått med både 
Abraham och Mose. Folket behövde lita på Guds 
löften om förlåtelse och visade detta bland annat 
genom att regelbundet offra djur för att få förlåtel-
se för sina synder. Den som är kristen lever i ett 
nytt förbund som Gud har skapat genom Jesus 
död och uppståndelse. Vi vet att Gud förlåter oss 
alla synder eftersom Jesus har offrats i vårt ställe, 
och vi får vara en del av det förbundet genom att 
lita på Guds löften. Både före och efter Jesus blir 
alltså människor frälsta genom att tro och lita på 
Gud.

FinFinns det människorns det människor som inte känner Gud 
trots att internet finns? Ja, det gör det. Det le-

ver fortfarande människor som inte har inter-
net eller kunskap om kristen tro, men också 
i den moderna världen växer människor upp 
med en annan religion och är så övertygade 
om att deras religion är rätt att de inte ger 
kristendomen en ärlig chans. Vad händer med 
alla dem? Det ärliga svaret är att vi inte riktigt 
vet, för Bibeln har väldigt lite att säga om den 
saken. Vi får komma ihåg två saker. 

För För det första:det första: Paulus berör de här frågorna i kapi-
tel 1-2 av Romarbrevet och ger oss två ledtrådar. 
1. Man kan veta att det finns en Gud som är 
evig och allsmäktig genom att se på skapelsen. 
2.  Man kan öppna sitt liv för en gud, som man 
inte känner men kan ana genom skapelsen, samt 
behandla andra människor med den respekt och 
kärlek som man vill att de ska visa mot mig. 
Paulus verkar alltså mena att Gud kommer att 
behandla de människorna utifrån hur de har 
levt sina liv sett till den kunskap de faktiskt 
hade. Detta är ledtrådar till hur Gud kommer 
att behandla dem som inte fick lära känna Je-
sus under sin livstid. 

FöFör det andrar det andra får vi komma ihåg att Gud har 
kallat oss till mission. Det finns fortfarande 
folk som aldrig har fått höra evangelium och 
det är den kristna kyrkans uppgift att berätta 
för dem om Jesus. Det är till och med din och 
min uppgift att berätta för våra medmänniskor 
om frälsningen genom Jesus!
Frågorna är inte lätta och svaren är inte allde-
les tydliga. Det vi med säkerhet kan veta är 
att Gud är god och rättvis. När vi en dag får se 
hur Gud har dömt kan vi vara säkra på att vår 
reaktion kommer att vara: ”Var du så god och 
barmhärtig? Tack gode Gud!”
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